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       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง 
                                                                                                       ต าบลกุดรัง อ าเภอกุดรัง   

                                                                 จังหวัดมหาสารคาม 44130 
                              28  ธันวาคม   ๒๕59 

 
เรื่อง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
 
เรียน   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีรายได้   
    

          ด้วยขณะนี้ ถึงระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ภูหลวง  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์  การจัดเก็บภาษีผ่านทางหอกระจายข่าวของทุกหมู่ บ้าน  หรือช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและช าระภาษี ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี 
 ๒.ภาษีบ ารุงท้องที่ ยื่นแบบและช าระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 
 ๓.ภาษีป้าย  ยื่นแบบและช าระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 
 ๔.ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ยื่นแบบและช าระภาษี ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 

   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์  และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

           
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                                                     
                                                                           (นายประวัติ  กองเมือปัก) 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  
 
กองคลัง อบต.กุดรัง    
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ – 437-281-59            
 
 



ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น  
(ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องท่ี) 

1.หลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
               1. เจ้าของทรัพย์สิน 
               2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 
 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

              
                  1. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินรายใหม่ เช่น 
                              1) ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
                              2) ส าเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
                              3) สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน 
                              4) ทะเบียนพาณิชย์ – ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                              5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
                              6) หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท – งบดุล 
                              7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
                              8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 
                              9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
                             10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 
                             11) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด.2 แทน) 
                             12) ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลง
ลายมือชื่อในแบบ ภรด.2 ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องท า
เป็นหนังสือและปิดแสตมป์ตามกฏหมาย 
 
                      2. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาแล้ว ขั้นตอนในการ
ช าระภาษี  
                             1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภรด.2)พร้อมด้วยหลักฐาน ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทรัพย์สินนั้น
ตั้งอยู่ 
                            2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 
                           3) พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
                      4) พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษี



เป็นจ านวนเงินเท่าใด 
                     5) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน  30 
วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีรายเก่า/รายใหม่ 
  
                  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.2  พร้อมเอกสารประกอบ เช่น 
 บัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนการค้า และทะเบียนพาณิชย์ 
  
                  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด. 2  และช าระภาษีภายในเดือน 
   มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

 ตรวจสอบเอกสาร 
 ค านวณค่าเช่ารายปี และส่งแบบ ภ.ร.ด. 2 ให้เจ้าหน้าที่ประเมิน 
 กรอกใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)และแจ้งผู้มีหน้าที่ช าระภาษีทราบ เพ่ือช าระเงินภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่  (ภ.บ.ท.11) 

2.หลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย 
 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
-  กรณีติดตั้งป้ายใหม่ 
ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1)  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันติดตั้งป้าย 
 - กรณีป้ายเก่า 
ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป. 1)  ภายในเดือน  มกราคม – มีนาคม  ของทุกปี 
  
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

 ตรวจหลักฐาน   
 ตรวจป้าย 
 ค านวณภาษีป้าย แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 
 ส่งแบบแจ้งการประเมินให้ผู้เสียภาษีทรายเพื่อช าระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

ประเมิน 
 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย 

เอกสารประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 



 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
 ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย (ถ้ามี) 

3.หลักเกณฑ์และข้ันตอนวิธีการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.5) 
          กรณีรายใหม่  ยื่นแบบภายใน  30 วัน  นับแต่ได้ที่ดินมาหรือมีการเปลี่ยนแปล 
 (การโอน,ซื้อขาย) 
        กรณีรายเก่า  ยื่นแบบภายใน มกราคม  ของปีแรกท่ีมีการประเมินภาษีใหม่ทุก ๆ 4 ปี และ   ช าระ
ภายใน มกราคม – เมษายน 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

 ตรวจสอบหลักฐาน 
 ด าเนินการประเมินและค านวณภาษี กรอกแบบแจ้งประเมิน (ภ.บ.ท. 9) 
 ส่งแบบแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบเพื่อช าระภาษี (ภ.บ.ท.10) 
 ออกใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) 

เอกสารประกอบการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาโฉนดที่ดิน 
 น.ส. 3 
 น.ส. 3 ก 

 


